
TATA Jól sikerült a második Szent
György-napi Lovasünnep a vizek
városában, amelyben nagy ha-
gyományai vannak a lósportnak.
Éppen ezért is szervezte meg a
Tatai és Térségbeli Lovasélet Fej-
lesztõ Szövetség a szombati ren-
dezvényt, amelyet az égiek is ke-
gyeikbe fogadtak: a ragyogó idõ-
ben gyermekes családok, párok
és cimborák is találtak maguk-
nak programot a Kossuth tértõl
a régi lovardáig. A lovardában
többek között lovas- és fajtabe-
mutatók voltak, az Eszterházy-
kastély elõtti téren a rendez-
vénysátorban kistérségi csopor-
tok léptek fel, míg a kastélyban
a környékbeli települések mu-
tatkozhattak be, de Cs. Kiss Er-

nõ mûvész munkáit is megte-
kinthették az érdeklõdõk.

Az estét a Magyarock Dalszín-
ház produkciója zárta. Musical-
részletekkel és slágerekkel vala-
mint Makrai Pállal, a volt Rock
Színházból és a többek között az
Apostolból is ismert színész-éne-
kessel.

Az egész napos rendezvény
célja az igényes, minõségi szóra-
koztatás, a ló- és lovas kultúra,
hagyományok megismertetése
volt mind többekkel, és ezt a célt
el is érték a szervezõk, segítõik,
többek között a Tatai Környezet-
védelmi Zrt. segítségével.
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Szendvicsek
és lesgólok
A GAZDAGON terített svéd-
asztalon már olvadtak a
mázak, amikor megindul-
hatott a roham az ünnepé-
lyes avatóbeszédek után. –
Munkásszendvics – mo-
solygott rám egy nyakken-
dõs úr, miközben két – son-
kás, sajtos, tojásos, zöld-
paprikás – szendvicset po-
fával egybeborított. Nem
volt idõm arra, hogy jelez-
zem neki, nem egészen
ilyen most a világ.
RITKÁN VOLT persze ilyen
szendvics régebben a mun-
kások kezében. Lépjünk túl
az étlapon, maradjunk ide-
át! Az idõsebbeknek talán
még ott cseng a fülükben a
hangszóró: „Éljen a mun-
kásosztály nemzetközi ösz-
szefogásának harcos ünne-
pe!” Amelynek napja a hol-
napi május 1. 
A harci jelszó késõbb csak
a munka ünnepnapját em-
legette. Aztán jöttek a – je-
gyes – virslis, sörös majáli-
sok. A munka meg ment.
És a munkások? Az tény,
hogy manapság a korábbi-
akhoz képest kevesebb az
olyan dolgozó, akinek ola-
jos, malteros a nadrágja,
akinek a füle mögül ácsce-
ruza kandikál ki, akinek,
mint minden rendes eszter-
gályosnak, a kezéhez nõtt a
tokmánykulcs. Eltûnt a
svájcisapka, a lódenkabát, a
Munkás cigaretta. A korsó
sör, a nagyfröccs még ma-
radt. Jó, jó... már akinek.
Persze a munkások nem a
sörtõl, fröccstõl, a ruhájuk,
szakmájuk miatt voltak
azok, akik. Megdolgoztak,
megizzadtak a biztos fizeté-
sükért. Amely persze min-
dig kevesebb volt, mint a fõ-
nöké. Amelyért sok min-
dent el kellett tûrniük. Volt
munkájuk. Voltak barátaik.
Hétfõnként össze tudtak
balhézni egy lesgól miatt.
Segítettek annak, aki bajba
jutott. Össze tudtak fogni.
LESGÓL most is van. Fõnök
is. Valami azért hiányzik...
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A SZÜLÕK – folyamatosan kitéve
a hazai oktatásreformáló ötletzá-
pornak – a kisebb marhaságok-
ra már fel sem kapják a fejüket.
Kis szerencsével egy jó pedagó-
gus úgyis ellensúlyozza majd az
átgondolatlan oktatáspolitika
hatásait, és végsõ soron õk is ott
vannak, hogy tanítási idõn kívül
embert faragjanak szemük fé-
nyébõl. A minap honvédelmi mi-
niszterünk Miskolcon tárgyalt,
ahol az ottani polgármesterrel
megállapodtak abban, hogy be-
vezetik a katonai ismeretek tan-
tárgyat a helyi oktatási intézmé-
nyekben, hogy a 12–13 éves gye-
rekek átfogó képet kaphassanak

a honvédelemrõl és eldönthes-
sék, a késõbbiekben akarnak-e
komolyabban foglalkozni ezzel
a területtel. Egy ideig kifelé vet-
tem a levegõt a hír hallatán. 

Nem sorolnám a veszélyes
következményeit annak, ha a
gyerekek érdeklõdését ilyen
irányba terelgetik, inkább
csendben feltenném a kérdést:
tessék mondani, ha már muszáj
elõhozakodni valami újjal, nem
lehetne inkább elsõsegélynyúj-
tást tanítani? Mondjuk, hogy
egy iskolai balesetnél az egyik
gyerek elláthassa – kötszerrel
és nem katonai eszközökkel – a
másik baját? � A. P. A
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Gyerekkatonaság Miskolcon:
valóban jó ötletnek tûnik?
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Elfogadták
a zárszámadást
KÖMLÕD A korábbi testületi
ülésen a grémium megtár-
gyalta és elfogadta a tavalyi
zárszámadási rendeletet. 
A fejlesztések közül meg-
említendõ az uniós pályá-
zatból elkészült játszótér,
valamint a Határ út, ahol 
a közeljövõben készülnek
el az utómunkák, de emel-
lett a Jókai és Vörösmarty
utca vége is elkészült. 
Az ülésen szóba került még
a sportegyesület támogatá-
sa, az idõskorúak helyzete,
a csapadékvíz-elvezetõ ár-
kok állapota és a falunap
szervezése is.

Harmincöt bográcsban
rotyogtak a finomságok
KÖRNYE Rendõrbemutató 
és családi sportvetélkedõ is
volt a település majálisán, 
a fõ attrakció mégis a fõzõ-
verseny volt, amely rekor-
dot döntött: az idén 35 bog-
rácsban rotyogtak az éte-
lek. A zsûri Fazekas István
gombócos káposztáját ítélte
a legjobbnak és méltónak 
a Vándor Fakanál díjra. 
A második helyen a Béama-
zonok õzpörköltje, harma-
dikként az Õsgörény sörény
csapat lábszárpörköltje 
végzett.

Megújult a temetőben
a ravatalozó teteje
LÁBATLAN Magánszemélyek
és cégek anyagi támogatá-
sával a szakemberek befe-
jezték a református temetõ-
ben álló ravatalozó tetejé-
nek felújítását. A palaleme-
zekre bitumenréteget ra-
gasztottak, elvégezték a bá-
dogosmunkákat is. A követ-
kezõ terv a belsõ felújítás,
illetve az épület elõtti tér
burkolása.

Nincs már buborék
a medence fölött
TATABÁNYA A napokban már
a szabad ég alatt hódolhat-
nak kedvtelésüknek az
úszás szerelmesei, lekerült
ugyanis a Gyémánt Fürdõ
medencéjérõl a buborék. 
Az idõjárás is kegyes, az
edzések már elsején meg-
kezdõdhetnek és a látoga-
tók is a friss levegõn róhat-
ják a megszokott hosszokat. 

A XXI. Weöres Sándor Or-
szágos Gyermekszínházi
Találkozó megyei forduló-
jának adott otthont a Já-
szai Mari Színház, Nép-
ház tegnap. A legügye-
sebb gyerekek a paksi or-
szágos gálán is bemutat-
kozhatnak produkciójuk-
kal.

Arzt-Pintér Anna

TATABÁNYA Rutinosak és kezdõk,
óvodásokból és az idén ballagók-
ból álló színjátszó gyerekcsopor-
tok követték egymást a Jászai
színpadán. Az elõadások sorá-
ban a másodikat a tatabányai
Kodály Zoltán Általános Iskola
színészpalántái adták elõ. Felké-
szítõ rendezõjük, Langner Kor-
nélia elmondta, a csoport tagjai
imádják a drámajátékot, a sza-
bad játékot, így a darab elkészí-
tése során is arra törekedtek,
hogy önmagukat adhassák mû-
sorszámukban. Elõadásukban
volt király, királyné, cselszövés,
humor, állatok nyelvét kapizsgá-
ló legény, de még egy lebilincse-
lõ egyéniségû patkány is. Hogy
mennyire voltak szerethetõek,
arról pedig mi sem árulkodik
jobban, mint a játékuk végén fel-
hangzó vastaps. Negyedikként a
Jászai Mari Színház, Népház 
IS-IS Színpada lépett hazai desz-
kákra. Sulyokné Nagy Tünde
óvodás-kisiskolás növendékei
irodalmi mûvekbõl összeállított
szösszenetkéket hoztak közön-
ségüknek. A sárga pólókba bújt
gyerekek tehetsége nem volt el-
vitatható. Az ötödik elõadást a
tardosi iskola Tavirózsa Színját-
szó Csoport felsõ tagozatosaitól
láthatta a közönség. Felkészítõ
tanáruk bemutatásukkor el-
mondta, a gyerekek nagy része
8. osztályos, s mint olyan, most
utoljára vehet részt ezen a fesz-
tiválon. A rutin pedig át is szû-
rõdött a Girls on film címû pro-
dukción, amelynek nem csak
elõadásával, de megírásával is a
tavirózsások büszkélkedhettek.
A darab jól megjelenítette a mai
fiatalok mindennapjait: fiú-lány
kapcsolatokat, elsõ csókot, mo-
billal készített videókat, közössé-
gi portálokon való megosztást,
ám mindeközben felhívta a fi-
gyelmet ennek a veszélyre is.

Ugyancsak elgondolkodtató
elõadással készültek a verseny-

re a komáromi Délibáb-Színház
nagyobbacska színjátszói. Ma-
gyarmesék címû produkciójuk
tele volt eredetiséggel, humorral
és amellett tudott vicces lenni,
hogy mai társadalmi problémá-
kat feszegetett.

A szünetben meglepetés várta
a csoportokat, a szervezõk
ugyanis enni- és innivalóval,
fagylalttal kedveskedtek a szí-
nészpalántáknak. A délutáni eta-
pot a dorogi Pefõfi Sándor Általá-
nos Iskola Pinokkió Színjátszó-

csoportja indította, majd szín-
padra álltak a jászais Körbe Szín-
pad növendékei is. A tatabányai
Szent Margit Általános Iskola két
csoporttal képviseltette magát,
utolsóként pedig a Vácisok csa-
patának Kõmûves Kelemen fel-
dolgozását nézhette meg a még
mindig lelkes közönség.

Kovács Zsuzsa, a színház mû-
vészeti programvezetõje és a
rendezvény szervezõje elmond-
ta, a versenynek harmadik alka-
lommal befogadója a Jászai.

– A zsûri a tizenöt elõadást
követõen dönt arról, hogy me-
lyik csapat érdemel arany,
ezüst, bronz minõsítést, illet-
ve, hogy kik képviselhetik a
megyét az országos megméret-
tetésen – tájékoztatott a szü-
netben Kovács Zsuzsa, hozzá-
téve, a legjobb produkciók elõ-
adói a városi gyermeknapon is
bemutatkozhatnak majd. Hogy
ki milyen minõsítést érdemelt
ki, arra lapzártánkig nem de-
rült fény.

Versenyhelyzet színpadon
TALÁLKOZÓ A zsûritagok arcára is érzelmeket csaltak a gyerekek

Lovasok és családok ünnepe a tóparton
SZENT GYÖRGY Ragyogó idõben igazi programkavalkád várta az érdeklõdõket

A tardosi általános iskola

Tavirózsa színjátszó

csoportja harmadikként

mutathatta be vidám 

és mozgalmas

produkcióját a színpadon
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A zsűri értékelte a humoros, mégis elgondolkodtató előadásokat
Hajós Zsuzsa és Nyári Ar-
nold, a Magyar Drámapeda-
gógiai Társaság munkatár-
sai sok éve zsûrizik a Weöres
Sándor Országos Gyermek-
színházi Találkozó 
produkcióit.

– Megfigyelhetõ, hogy az idei
verseny nem a nagy történe-
tek, mesék, megírt darabok,
hanem az impressziók jegyé-
ben telt – világított rá Nyári
Arnold, a társaság elnökségi
tagja. Hajós Zsuzsa elmondta,

bizonyos szempontból a kö-
zönség részeként nézték a
színpadra vitt darabokat
amellett, hogy értékelték is a
látottakat.
– Mi is élveztük az elõadáso-
kat – tette hozzá. 

A rendezvény célja a lovas kultúra hagyományainak ápolása volt


